
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження начальника 

обласної військової адміністрації 

 від 28 вересня 2022 року № 356 
 

 

П Л А Н 

роботи обласної державної адміністрації 

на ІV квартал 2022 року 

 

І. Засідання колегії обласної державної адміністрації  

Листопад 

Про стан оздоровлення дітей Чернігівської області у 2021 – 2022 роках та 

перспективи проведення оздоровчої кампанії у 2023 році (9*). 

Відповідальний за підготовку: 

Департамент  сім‘ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

 

Про державну підтримку галузі АПК Чернігівської області у 2022 році 

(3*). 

Відповідальний за підготовку: 

Департамент  агропромислового розвитку 

облдержадміністрації 

 

ІІ. Наради, засідання комісій,  

інших консультативно-дорадчих органів 

Наради при начальнику обласної військової адміністрації, першому 

заступнику, заступниках голови обласної державної адміністрації, керівнику 

апарату обласної державної адміністрації, в структурних підрозділах обласної 

державної адміністрації та її апараті з питань дотримання Конституції та 

законів України, виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України, доручень керівництва, власних рішень щодо досягнення стратегічних 

цілей, розв’язання поточних проблем соціально-економічного та гуманітарного 

розвитку, виконання бюджету, охорони довкілля області тощо (за окремо 

визначеними датами та порядком денним). 

Проводять: начальник обласної військової 

адміністрації, перший заступник, заступники 

голови облдержадміністрації, керівник 

апарату облдержадміністрації 
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Щотижня 

Оперативні наради з керівниками структурних підрозділів обласної 

державної адміністрації, начальниками районних військових адміністрацій з 

актуальних питань забезпечення життєдіяльності області. 

Наради за участю керівників правоохоронних органів області щодо стану 

забезпечення законності та правопорядку, координації роботи з безпеки 

громадян і об’єктів інфраструктури. 

Проводить начальник обласної військової 

адміністрації  

Упродовж кварталу (за визначеною схемою): 
 

зустрічі за круглим столом начальника обласної військової адміністрації,  

заступників голови облдержадміністрації з представниками обласних 

організацій політичних партій, громадських організацій, засобів масової 

інформації (8*). 

Упродовж кварталу наради: 

щодо реалізації проєктів з відновлення соціальної та критичної 

інфраструктури у регіонах, що постраждали внаслідок військової агресії 

російської федерації (за потребою; 2*); 

з міжнародними організаціями-донорами щодо налагодження співпраці та 

залучення позабюджетного фінансування на відновлення та розвиток області 

(за потребою; 2*); 

щодо експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення у 2022 році (за окремим планом; 12*); 

щодо будівництва об’єктів, які фінансуються з резервного фонду 

державного бюджету у 2022 році (за окремим планом; 12*). 

 

Проводять: начальник обласної військової 

адміністрації, перший заступник, заступники 

голови облдержадміністрації, керівник 

апарату облдержадміністрації  

Засідання рад, комісій, інших консультативно-дорадчих органів: 

у жовтні – комісії із списання з обліку обласної військової адміністрації 

продовольчих товарів (3*); комісії з питань моніторингу довкілля області (11*); 

Ради директорів закладів фахової передвищої освіти області (жовтень, грудень; 

14*, онлайн); 

у листопаді – обласної ради з питань протидії туберкульозу та  

ВІЛ-інфекції/СНІДу (15*);  

у грудні – координаційної ради у справах дітей облдержадміністрації (16*); 



 

3 

щомісячно – комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи та інших категорій громадян (5*);  

упродовж кварталу – тимчасової територіальної комісії з питань 

узгодження заборгованості з різниці в тарифах (6*); міжвідомчої ради з питань 

сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству, 

протидії торгівлі людьми (9*); молодіжної ради (9*); робочих зустрічей з 

питань ефективного механізму запобігання та протидії домашньому насильству 

та насильству за ознакою статі та забезпечення захисту прав осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі за 

участю представників суб’єктів взаємодії, які здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству (9*); ради оборони області 

(10*); обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій (10*); робочої групи з розвитку заповідної справи в 

області (11*);   

упродовж кварталу (за потребою) – обласної координаційної ради з 

питань розвитку підприємництва (2*); Ради територіальних громад 

Чернігівської області (2*); територіальної тристоронньої соціально-економічної 

ради (2*); обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат (2*); робочої групи для напрацювання пропозицій щодо 

вирішення проблемних питань малого та мікробізнесу діяльності відповідної 

категорії фізичних осіб-підприємців при облдержадміністрації (2*); робочої 

групи щодо координації діяльності зі створення індустріального парку 

«Менський» у м. Мена Чернігівської області (2*); робочої групи з економічного 

відновлення області (2*); регіональної  експертної комісії з розгляду матеріалів 

щодо присвоєння відповідних статусів суб’єктам з племінної справи у 

тваринництві Чернігівської області (3*); комісії з надання статусу спеціальної 

сировинної зони (3*); робочої групи з вирішення проблемних питань, 

пов’язаних з реєстрацією податкових накладних (розрахунків коригувань) в 

Єдиному реєстрі податкових накладних, зупиненням, відмовою в їх реєстрації 

сільськогосподарським товаровиробникам (фермерським господарствам тощо) 

Чернігівської області (3*); оперативного штабу з питань захисту прав 

землевласників та представників аграрного бізнесу (3*); комісії з вирішення 

спірних питань щодо встановлення факту участі громадян у ліквідації ядерних 

аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням 

ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних 

робіт (5*); комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за 

роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках (5*); координаційної ради у 

справах осіб з інвалідністю (5*); робочої групи з питань гуманітарної допомоги 

(5*); конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсу на автобусних 

маршрутах загального користування, які не виходять за межі області 

(внутрішньообласні маршрути) (6*); засідання тимчасово створених 

організаційних комітетів з підготовки і проведення на території області 
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всеукраїнських та міжнародних спортивних змагань і масових фізкультурно-

оздоровчих заходів та акцій (9*).  

Проводять: начальник обласної військової 

адміністрації, перший заступник, заступники 

голови облдержадміністрації, керівник 

апарату облдержадміністрації (за окремо 

визначеними датами та порядком денним) 

 

ІІІ. Організаційно-масові заходи. Управління персоналом 

1. Забезпечити організацію особистого прийому громадян головою, 

першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації, керівником 

апарату (упродовж кварталу; 1*). 

 

2. Забезпечити підготовку і проведення 

у жовтні: 

виїзних циклів тематичного удосконалення та передатестаційних циклів у 

м. Чернігів для підвищення кваліфікації лікарів області (жовтень – грудень; 

15*); 

навчання «Міждисциплінарна робота з сім’ями, які опинилися в складних 

життєвих обставинах» (жовтень – грудень; 16*); 

навчання для прийомних батьків, батьків-вихователів, сім’ї яких 

функціонують 2 та 4 роки (31*); 

постійно діючих семінарів для надавачів соціальних послуг (жовтень – 

грудень, 31*); 

навчальних заходів за курсами «Перша психологічна допомога для 

дорослих» та «Самодопомога Плюс» для надавачів соціальних послуг області 

(жовтень – грудень, 31*); 

у листопаді: 

 Всеукраїнської науково-практичної конференції науково-педагогічних 

працівників, учителів української мови і літератури «Українська мова як 

чинник національної державності» (онлайн; 14*); 

навчального семінару «Соціальна робота з сім’ями, в яких є особи з 

інвалідністю» (31*); 

навчального семінару «Любов – найкращий засіб виховання» (31*); 

навчання кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, 

опікуни/піклувальники, усиновлювачі, патронатні вихователі (31*). 

у грудні: 

ІV етапу ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика (14*; дистанційно);  
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ІV етапу ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка (14*; дистанційно). 

 

3. Забезпечити: 

розгляд на сесії обласної ради питання: про звіт про виконання обласного 

бюджету Чернігівської області за 9 місяців 2022 року (4*);  

внесення змін до показників обласного бюджету Чернігівської області на 

2022 рік (упродовж кварталу; 4*); 

складання та затвердження обласного бюджету Чернігівської області на 

2023 рік (упродовж кварталу; 4*);  

організацію вебінарів, семінарів-консультацій для підприємців щодо 

державних грантових програм підтримки бізнесу, у тому числі реалізації 

Урядової програми «єРобота»,  у співпраці з ДО «Регіональний фонд підтримки 

підприємництва по Чернігівській області» та Агенцією регіонального розвитку 

Чернігівської області (жовтень – грудень; 2*); 

проведення зустрічі з представниками центрів надання адміністративних 

послуг області з актуальних питань реалізації державної політики у сфері 

надання адміністративних послуг (упродовж кварталу; 2*; онлайн); 

опрацювання пропозицій іноземних та вітчизняних інвесторів щодо 

впровадження інвестиційних проєктів на території області (упродовж кварталу; 

2*); 

проведення прийомів офіційних делегацій іноземних держав, окремих 

іноземців (представників дипломатичного корпусу, регіонів-партнерів області в 

рамках чинних і планованих дво- та багатосторонніх документів, інших 

іноземних делегацій), які відвідують Чернігівську область, та організація їх 

зустрічей з керівництвом облдержадміністрації (упродовж кварталу; 2*); 

систематизацію інформації про пошкоджені об’єкти соціальної 

інфраструктури області (за потребою; 2*); 

підготовку пропозицій центральним органам виконавчої влади щодо 

вирішення проблемних питань розвитку галузей економіки (за потребою; 2*); 

сприяння експортерам регіону в просуванні продукції на міжнародні 

ринки, а також інформування про актуальні можливості щодо розширення 

ринків збуту (упродовж кварталу; 2*); 

проведення дерегуляції на рівні обласної державної адміністрації 

(упродовж кварталу; 2*); 

надання консультаційної та методологічної допомоги розпорядникам 

коштів місцевих бюджетів при здійсненні ними закупівель товарів, робіт і 

послуг за державні кошти, установам та підприємствам державного і 

комунального сектора економіки (упродовж кварталу; 2*); 
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регулювання (встановлення) цін (тарифів) відповідно до наданих 

повноважень (упродовж кварталу; 2*); 

проведення робочих поїздок до громад щодо розвитку АПК області 

(упродовж кварталу; 3*); 

проведення робочих поїздок на підприємства харчової галузі з метою 

вивчення передового досвіду, впровадження нових виробництв, оновлення 

асортименту (упродовж кварталу; 3*); 

проведення семінарів-нарад з питань розвитку та підтримки АПК 

(упродовж кварталу 3*; онлайн); 

проведення семінарів, нарад з головними бухгалтерами 

сільгосппідприємств (упродовж кварталу, 3*);   

проведення робочих нарад з питань реалізації державної політики у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми, забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків з представниками структурних 

підрозділів райдержадміністрацій, територіальних громад, до повноважень яких 

належить здійснення зазначених заходів (упродовж кварталу; 9*); 

  реалізацію навчальної програми «Молодіжна робота, інформована про 

травму» (жовтень; 9*); 

проведення заходів до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми 

(жовтень; 9*); 

проведення заходів у рамках комплексної програми профорієнтації, 

професійного відбору, професійної адаптації та професійного становлення 

молоді «Від мрій до дій» (жовтень – грудень; 9*); 

проведення лекцій, тренінгів, зустрічей, виставок у рамках програми 

національно-патріотичного виховання «Україна – моя країна» (жовтень – 

грудень; 9*); 

проведення інформаційної кампанії у рамках Всеукраїнської акції «16 днів 

проти насильства» (листопад – грудень; 9*); 

проведення Чемпіонатів і Кубків області з видів спорту серед усіх вікових 

груп (упродовж кварталу; 9*); 

участь збірних команд області у чемпіонатах України з видів спорту серед 

усіх вікових груп (упродовж кварталу; 9*); 

вшанування керівництвом облдержадміністрації провідних спортсменів 

області та їх особистих тренерів з нагоди їх успішних виступів на офіційних 

міжнародних змаганнях (упродовж кварталу; 9*); 

проведення щорічного обласного екологічного конкурсу «Одна планета – 

одне майбутнє» (жовтень – грудень; 11*); 
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проведення семінар-наради з керівниками структурних підрозділів 

містобудування та архітектури райдержадміністрацій та органів місцевого 

самоврядування (жовтень – грудень; 13*); 

огляд стану збереженості пам’яток архітектури м. Прилуки, м. Ніжин, 

с. Качанівка (упродовж кварталу; 13*); 

надання допомоги органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування на місцях у частині ведення діловодства та порядку 

передавання документів до архівних установ (упродовж кварталу; 17*); 

навчання працівників органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування області з мовної підготовки та у сфері європейської і 

євроатлантичної інтеграції (жовтень; 18*); 

проведення тематичної зустрічі зі слухачами регіонального Центру 

підвищення кваліфікації до Європейського тижня місцевої демократії (жовтень; 

18*); 

проведення тематичної зустрічі та виставки видань до Дня пам’яті жертв 

Голодомору 1932 – 1933 рр. «Страшні роки голодомору» (листопад; 18*); 

проведення щорічної ХІ міжнародної науково-практичної конференції 

«Розумовські зустрічі» (листопад; 18*); 

проведення тематичної зустрічі з нагоди проведення Всеукраїнського 

тижня права: «Права людини та громадянина в Україні» (грудень; 18*); 

проведення навчання державних службовців апарату, структурних 

підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних 

адміністрацій; новопризначених спеціалістів апаратів виконкомів рад 

територіальних громад, міст обласного та районного значення, виконавчих 

апаратів районних рад; вперше призначених на посади державної служби 

категорії «В» (спеціалістів апарату, структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації, районних  державних адміністрацій) за професійною програмою 

підвищення кваліфікації (упродовж кварталу; 18*); 

проведення наради з директорами районних філій та Чернігівського 

міського центру зайнятості за підсумками роботи протягом 9 місяців 2022 року 

(жовтень; 22*); 

проведення вебінарів та консультацій з питань надання мікрогрантів на 

створення або розвиток власного бізнесу (упродовж кварталу; 22*); 

проведення виїзних заходів з надання методичної допомоги з питань 

організації та надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям 

населення до територіальних громад  області (упродовж кварталу; 31*). 

4. Забезпечити проведення моніторингів: 

відновлення житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури 

області пошкодженого/зруйнованого під час збройної агресії російської 

федерації (за потребою; 2*); 
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втраченого, знищеного або пошкодженого майна підприємств, установ, 

організацій недержавної форми власності внаслідок збройної агресії російської 

федерації (за потребою; 2*);  

стану реалізації інвестиційних проєктів (намірів) господарюючих суб’єктів 

регіону на підвідомчих територіях (за потребою; 2*); 

участі у кредитних, грантових програмах та програмах міжнародної 

технічної допомоги (упродовж кварталу; 2*); 

залучення коштів та технічної допомоги міжнародних організацій-донорів, 

партнерів з розвитку та благодійних організацій, а також укладання відповідних 

документів (меморандумів, угод тощо) щодо співпраці (упродовж кварталу; 

2*);  

функціонування центрів надання адміністративних послуг (упродовж 

кварталу; 2*): 

стану справ з погашення заборгованості із заробітної плати в розрізі 

районів, видів економічної діяльності та окремих підприємств-боржників 

(жовтень – грудень; 2*); 

роздрібних цін на основні соціально значущі продукти харчування 

(щотижнево; 3*); 

закупівельних та оптово-відпускних цін на сировину для переробної галузі 

(щотижнево; 3*); 

отримання грантів на розвиток або створення переробного  підприємства, 

садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства 

(щомісячно; 3*); 

стану галузі тваринництва (щомісячно; 3*); 

обсягів та індексів виробництва продукції окремими підприємствами 

харчової (переробної) галузі (щомісячно; 3*); 

впровадження на підприємствах харчової галузі міжнародних систем 

безпечності харчових продуктів ХАССП, ISO (упродовж кварталу; 3*); 

операторів органічного виробництва в області (упродовж кварталу; 3*); 

проблемних питань підприємств харчової (переробної) промисловості (за 

потребою; 3*); 

забезпеченості сільськогосподарських підприємств мінеральними 

добривами та засобами захисту рослин для проведення польових робіт 

(упродовж кварталу; 3*); 

ходу проведення польових робіт (упродовж кварталу; 3*); 

стану розвитку агропромислового комплексу області (упродовж 

кварталу;  3*); 

створення нових фермерських господарств (упродовж кварталу; 3*); 
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стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати 

агропромисловими підприємствами області (упродовж кварталу; 3*); 

діяльності сільськогосподарських дорадчих служб регіону (упродовж 

кварталу; 3*); 

виконання місцевих бюджетів області за доходами, видатками та 

кредитуванням (щотижнево, щомісячно; 4*); 

стану надходження податків і зборів до державного бюджету в цілому по 

області (щотижнево; 4*); 

виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, що 

утримуються з місцевих бюджетів області (щотижнево, щомісячно; 4*); 

стану розрахунків бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів 

місцевих бюджетів, за спожиті енергоносії та комунальні послуги (щотижнево, 

щомісячно; 4*); 

призначення та фактичного фінансування державної допомоги сім’ям з 

дітьми; тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце 

проживання їх невідоме; державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям; державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю; державної соціальної допомоги особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на 

догляд, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок 

психічного розладу; тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 

виплату; щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка доглядає 

за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного 

віку; відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років 

«муніципальна няня»; допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних 

сім’ях; допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях; 

одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України 

«Мати-героїня» (щомісячно; 5*);  

нарахування пільг з оплати житлово-комунальних послуг окремим 

категоріям громадян (щомісячно; 5*); 

забезпечення учасників АТО/ООС санаторно-курортним лікуванням та 

послугами з психологічної реабілітації (щотижня; 5*); 

забезпечення реабілітаційними послугами дітей з інвалідністю у закладах, 

визначених Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю (щотижня; 5*); 

 стану виконання завдань у районах та територіальних громадах щодо 

реалізації державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, 
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підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі 

людьми (упродовж кварталу; 9*); 

 довкілля Чернігівської області (упродовж кварталу; 11*). 

5. Сприяти проведенню та забезпечити інформаційний супровід заходів з 

нагоди: 

Дня ветерана та Міжнародного дня громадян похилого віку (жовтень); 

Дня працівників харчової промисловості (жовтень); 

Дня захисників і захисниць України (жовтень); 

Дня Українського козацтва (жовтень); 

314-х роковин Батуринської трагедії (листопад); 

Дня працівників сільського господарства (листопад);  

Дня Гідності та Свободи (листопад); 

Дня пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 рр. (листопад); 

31-ї річниці підтвердження Всеукраїнським референдумом Акта 

проголошення незалежності України (грудень); 

Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями (грудень); 

Дня благодійництва (грудень); 

Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС (грудень); 

Дня Святого Миколая (грудень); 

Дня працівників архівних установ (грудень). 

6. Щодо управління персоналом: 

забезпечити проведення засідання Кадрової комісії з розгляду кандидатур 

для погодження призначення на керівні посади в місцевих державних 

адміністраціях (упродовж кварталу; 1*); 

забезпечити проведення наради із службами управління персоналом 

структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій з 

питань «Опрацювання організаційно-кадрових документів в обласній та 

районних державних адміністраціях» (листопад; 1*);  

забезпечити проведення оцінювання результатів службової діяльності  

державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» і 

«В» в облдержадміністрації (жовтень – листопад; 1*); 

забезпечити організацію визначення завдань, ключових показників 

результативності, ефективності та якості службової діяльності державних 

службовців обласної державної адміністрації на 2023 рік (грудень; 1*); 
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вжити заходів щодо забезпечення реалізації державної політики з питань 

управління персоналом в апараті та структурних підрозділах обласної 

державної адміністрації, районних державних адміністраціях (упродовж 

кварталу; 1*);  

забезпечити підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців обласної та районних державних адміністрацій, начальників 

районних військових адміністрацій, перших заступників та заступників голів 

районних державних адміністрацій, голів територіальних громад області 

(упродовж кварталу; за окремими планами; 1*); 

забезпечити проведення внутрішніх навчань для працівників апарату та 

структурних підрозділів обласної державної адміністрації (упродовж кварталу; 

за окремими планами; 1*); 

забезпечити оформлення нагородних матеріалів щодо відзначення 

державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України,  

Почесними грамотами обласної державної адміністрації і обласної ради,  

відзнаками обласної державної адміністрації громадян області (упродовж 

кварталу; 1*).  

 

ІV. Забезпечення відкритості в роботі органів виконавчої влади 

1. Забезпечити організацію та проведення щотижневих брифінгів, 

пресконференцій, «прямих» телефонних ліній, виступів у ЗМІ керівництва 

обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, міських 

(міст обласного значення) голів, обласних управлінь та організацій з поточних 

питань державної політики, життєдіяльності області (за окремими графіками), 

інформаційне наповнення та своєчасне оновлення (в міру надходження 

інформації) офіційного вебсайту обласної державної адміністрації, оперативне 

оприлюднення важливих соціально-економічних програм, заходів, знакових 

справ, регуляторних актів обласної державної адміністрації, статистичної 

інформації, іншої офіційної інформації відповідно до законодавства (упродовж 

кварталу; 8*). 

2. Заходи, спрямовані на забезпечення відкритості в роботі органів 

виконавчої влади: 

зустрічі з активами обласних громадських організацій (щомісячно; 8*); 

участь у конференціях, засіданнях «за круглим столом» та інших заходах, 

організованих політичними партіями, громадськими об’єднаннями (щомісячно; 

8*). 

 

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування 

1. Надання практичної допомоги виконавчим комітетам місцевих рад щодо 

виконання програм економічного і соціального розвитку, бюджетів місцевого 

самоврядування, розв’язання нагальних проблем життєдіяльності 

територіальних громад (упродовж кварталу; 1-33*). 
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2. Участь начальника обласної військової адміністрації, першого 

заступника, заступників голови обласної державної адміністрації в засіданні 

президії обласної ради, роботі постійних комісій обласної ради (упродовж 

кварталу; 1*). 

3. Аналіз пропозицій та зауважень, висловлених депутатами обласної ради 

під час засідань постійних комісій обласної ради, виборцями – під час 

проведення єдиних днів депутата (упродовж кварталу; 1-33*). 

4. Підготовка і внесення обласною державною адміністрацією на розгляд 

обласної ради питань, які входять до її компетенції (упродовж кварталу; 1-33*). 

5. Проведення робочих зустрічей керівництва обласної державної 

адміністрації, керівників обласних управлінь та організацій з сільськими, 

селищними, міськими головами, депутатами місцевих рад, участь 

представників органів державної виконавчої влади у роботі сесій районних, 

міських (міст обласного значення) рад (упродовж кварталу; 1-33*). 

6. Впровадження спільно з органами місцевого самоврядування кращого 

досвіду роботи щодо вирішення актуальних проблем життєзабезпечення 

територіальних громад (упродовж кварталу; 1-33*). 

 

VІ. Здійснення контрольних функцій 

1. В оперативному порядку протягом кварталу розглянути стан виконання 

завдань: 

Указів Президента України: 

від 26.05.2017 № 146/2017 «Про заходи, пов’язані із запровадженням 

Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України» (2*); 

від 08.11.2019 № 837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ 

та зміцнення держави» (2*); 

від 29.01.2021 № 30/2021 «Про деякі заходи щодо забезпечення права 

громадян на якісні та безпечні соціальні послуги» (5*); 

від 13.10.2021 № 532/2021 «Про деякі заходи із забезпечення соціальних 

гарантій військовослужбовців та ветеранів війни» (5*); 

від 22.01.2016 № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій 

Української революції 1917 – 1921 років» (7*); 

від 01.12.2016 № 534/2016 «Про пріоритетні заходи щодо сприяння 

зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, 

підтримки ініціатив громадськості у цій сфері» (7*);  

від 31.05.2018 № 156/2018 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення 

державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного 

культурного простору України» (7*); 

від 28.01.2010 № 75/2010 «Про вшанування учасників боротьби за 

незалежність України у ХХ столітті» (8*); 
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від 19.06.2013 № 336/2013 «Про деякі заходи щодо державної підтримки 

книговидавничої справи і популяризації читання в Україні» (8*); 

від 06.04.2006 № 290/2006 «Про заходи щодо фізкультурно-спортивної 

реабілітації інвалідів та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в 

Україні» (9*); 

від 06.01.2010 № 6 «Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню 

актуальних питань молоді» (9*); 

від 12.05.2018 № 123/2018 «Про підтримку розвитку системи спортивної 

реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній 

операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях» (9*);   

від 11.05.2019 № 214/2019 «Про додаткові заходи щодо державної 

підтримки сім’ї, охорони материнства, батьківства та дитинства» (9*); 

від 17.12.2020 № 574/2020 «Про започаткування соціального проекту 

«Активні парки – локації здорової України» (9*); 

від 11.02.2016 № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам 

Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної 

прикордонної служби України» (10*); 

від 09.07.2019 № 511/2019 «Про деякі заходи щодо збереження лісів та 

раціонального використання лісових ресурсів» (11*); 

від 10.09.2019 № 679/2019 «Про території та об’єкти природно-заповідного 

фонду загальнодержавного значення» (11*); 

від 07.06.2021 № 228/2021 «Про деякі заходи щодо збереження та 

відтворення лісів» (11*); 

від 15.02.2010 № 161/2010 «Про Концепцію державної мовної політики» 

(14*); 

від 22.02.2010 № 202/2010 «Про заходи фізкультурно-оздоровчої 

діяльності стосовно дітей та молоді з вадами розумового розвитку та підтримку 

руху Спеціальної олімпіади в Україні» (14*); 

від 02.01.2013 № 1/2013 «Про Велику українську енциклопедію» (14*); 

від 18.11.2021 № 586/2021 «Про підготовку та проведення в Україні у 

2023 році міжнародних спортивних заходів серед учнівської молоді» (14*); 

від 22.10.2012 № 609/2012 «Про Національну стратегію профілактики 

соціального сирітства на період до 2020 року» (16*). 

Указів Президента України  

про рішення Ради національної безпеки і оборони України: 

від 09.07.2007 № 615/2007 «Про рішення РНБОУ від 15 червня 2007 року 

«Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України» 

(1*); 
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від 26.08.2021 № 447/2021  «Про рішення РНБОУ від 14 травня 2021 року 

«Про Стратегію кібербезпеки України» (1*); 

від 01.02.2022 № 37/2022 «Про рішення РНБОУ від 30 грудня 2021 року 

«Про План реалізації Стратегії кібербезпеки України» (1*); 

від 24.09.2014 № 744/2014 «Про рішення РНБОУ від 28.08.2014 «Про 

невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності» 

(5*);  

від 16.01.2017 № 8/2017 «Про рішення РНБОУ від 29 грудня 2016 року 

«Про удосконалення заходів забезпечення захисту об’єктів критичної 

інфраструктури» (6*, 10*); 

від 25.03.2021 № 122/2021 «Про рішення РНБОУ від 19 березня 2021 року 

«Щодо стану справ у сфері надрокористування» (11*); 

від 13.03.2020 № 87/2020 «Про рішення РНБОУ від 13 березня 2020 року 

«Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах 

спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» (15*); 

від 18.08.2021 № 369/2021 «Про рішення РНБОУ від 30 липня 2021 року 

«Про стан національної системи охорони здоров’я та невідкладні заходи щодо 

забезпечення громадян України медичною допомогою» (15*). 

Доручень Президента України: 

від 11.06.2010 № 1-1/1154 за результатами засідання Ради регіонів, що 

відбулася 27.05.2010, щодо вивчення досвіду регіонів стосовно створення 

сприятливих умов для залучення інвестицій (2*); 

 від 04.02.2014 № 1-1/227 щодо виконання пункту 28 про вжиття заходів 

щодо встановлення нових, активізації та розширення існуючих зв’язків між 

містами, областями України і містами, провінціями (автономними районами) 

Китайської Народної Республіки з метою забезпечення виконання 

домовленостей, досягнутих у ході державного візиту Президента України до 

Китайської Народної Республіки (2*); 

від 29.06.2010 № 1-1/1378 щодо стану погашення заборгованості із 

заробітної плати (5*);  

від 12.11.2013 № 1-1/2950 щодо забезпечення вжиття за участю 

Генеральної прокуратури України невідкладних заходів щодо своєчасної оплати 

праці працівників і погашення заборгованості з виплати заробітної плати (5*); 

від 13.08.2021 № 1-1/836 щодо виконання пунктів 1, 6, 7, 8, 9, 10 за 

результатами наради, яка відбулася під головуванням Президента України 

04.08.2021 щодо стану реалізації програми Президента України на період 2021 – 

2024 років (7*). 
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Постанов Кабінету Міністрів України: 

від 21.10.2015 № 856 «Про затвердження Порядку та Методики проведення 

моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної 

політики» (2*); 

від 10.03.2017 № 142  «Деякі питання управління державними унітарними 

підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 

більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (2*); 

від 21.12.2016 № 991 «Про формування та ведення реєстру контрактів, 

укладених з керівниками суб’єктів господарювання державного сектору 

економіки» (2*); 

від 25.10.2017 № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (2*); 

від 27.05.2020 № 534 «Про затвердження Державної програми 

стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених 

обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 

2020 – 2022 роки» (2*); 

від 12.08.2009 № 863 «Про посилення контролю за погашенням 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій 

та інших соціальних виплат» (2*); 

від 17.03.2021 № 208 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для створення центрів креативної 

економіки» (2*); 

від 05.04.2021 № 299 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального 

розвитку» (2*); 

від 23.02.2022 № 279 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних 

проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери» (2*); 

від 23.05.2018 № 544 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово 

вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних 

паперів» (4*); 

від 28.12.2020 № 1365 «Про затвердження Порядку розподілу та 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству 

фінансів для забезпечення окремих видатків районних державних адміністрацій, 

пов’язаних з ліквідацією районів» (4*); 

від 26.01.2022 № 55 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків 

районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень» (4*); 
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від 03.05.2022 № 528 «Деякі питання фінансування закупівлі товарів 

тривалого зберігання в умовах воєнного стану» (4*); 

від 10.09.2022 № 1010 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 01.03.2022 № 175 «Тимчасовий порядок виділення та використання 

коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану» (4*); 

від 29.02.2012 № 154 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у держбюджеті для виготовлення бланків посвідчень та 

нагрудних знаків для системи соціального захисту» (5*); 

від 19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій 

осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України, а також членів їх сімей» (5*); 

від 20.12.2017 № 1017 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 

України від 17 червня 2004 р. № 785 і від 7 лютого 2007 р. № 150» (5*); 

від 30.01.2019 № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною 

до трьох років «муніципальна няня» (5*); 

від 14.08.2019 № 807 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (5*); 

від 03.03.2020 № 204 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту 

«Розвиток соціальних послуг» (5*); 

від 29.04.2020 № 333 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 28 березня 2018 р. № 214 (про виплату грошової компенсації на 

отримання жилих приміщень для осіб, які брали участь в бойових діях)» (5*); 

від 25.11.2020 № 1180 «Деякі питання надання при народженні дитини 

одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка» (5*); 

від 21.07.2021 № 811 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 28 березня 2018 року № 214 «Порядок та умови надання субвенції з 

держбюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні 

для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у 

бойових діях на території інших держав» (5*); 

від 04.08.2021 № 817 «Деякі питання реалізації експериментального 

проекту з організації в територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та 

дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у 

складних життєвих обставинах» (5*); 

від 11.08.2021 № 846 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 19 жовтня 2016 р. №719» (5*); 

від 16.10.2014 № 570 «Про організацію та проведення біржових аукціонів з 

продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого 

газу» (6*); 

від 26.07.2018 № 603 «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу 

стану оснащеності вузлами комерційного обліку та обміну інформацією між 
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Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження та 

Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів щодо порушення вимог законодавства в частині відповідності 

засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку технічним 

регламентам, строків їх встановлення» (6*); 

від 19.03.2022 № 319 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для героїзації образу ветерана війни та 

вшанування пам’яті загиблих (померлих) захисників України» (8*); 

від 09.12.2015 № 1045 «Про затвердження Порядку проведення щорічного 

оцінювання фізичної підготовленості населення України» (9*); 

від 06.06.2018 № 461 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 09.12.2015 № 1045 «Про затвердження Порядку проведення 

щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України» (9*); 

від 23.02.2022 № 145 «Деякі питання надання у 2022 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з 

реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» (9*); 

від 09.12.2021 № 1393 «Питання реалізації експериментального проекту з 

організації управління чергами перед міжнародними пунктами пропуску через 

державний кордон України для автомобільного сполучення «Електронна черга 

перетину кордону» (10*);  

від 26.05.2021 № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу 

та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб 

з інвалідністю» (13*); 

від 28.07.2021 № 853 «Деякі питання надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового 

розвитку територій територіальних громад» (13*); 

від 09.02.2022 № 108 «Про затвердження Порядку та умов надання у 

2022 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам’яток культурної 

спадщини, що перебувають у комунальній власності» (13*); 

від 17.05.2021 № 477 «Про внесення змін до Порядку та умов надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» (14*); 

від 26.01.2022 № 66 «Деякі питання надання у 2022 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров’я» (14*); 

від 24.04.2020 № 331 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

державних фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом                

SARS-CoV-2, та належної оплати праці медичних та інших працівників, які 

надають медичну допомогу таким пацієнтам» (15*); 
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від 03.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19» (15*); 

від 16.03.2020 № 215 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2020 року № 211» (15*); 

від 29.03.2020 № 241 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2020 року № 211» (15*); 

від 02.04.2020 № 255 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2020 року № 211» (15*); 

від 20.03.2022 № 325 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України щодо забезпечення реалізації програми державних гарантій 

медичного обслуговування населення» (15*); 

від 04.08.2021 № 843 «Деякі питання соціального захисту дітей, 

влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм 

власності та підпорядкування» (16*). 

Розпоряджень Кабінету Міністрів України: 

від 08.09.2021 № 1069-р «Про затвердження плану заходів з розвитку 

широкосмугового доступу до Інтернету на 2021– 2022 роки» (1*); 

від 09.06.2010 № 1199-р «Про затвердження плану заходів щодо протидії 

протиправному поглинанню та захопленню підприємств» (2*); 

від 17.03.2021 № 254-р «Деякі питання оптимізації мережі та 

функціонування центрів надання адміністративних послуг» (2*); 

від 28.10.2021 № 1340-р «Про затвердження плану заходів із забезпечення 

впровадження Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та 

територій територіальних громад в діяльності міністерств, інших центральних та 

місцевих органів виконавчої влади» (2*); 

від 12.01.2022  № 32-р «Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану 

товарних ринків» (3*); 

від 29.04.2022 № 327-р «Про затвердження плану заходів забезпечення 

продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» (3*); 

від 04.08.2021 № 883-р «Про затвердження плану заходів на 2021 та 

2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного 

простору в Україні на період до 2030 року» (5*); 

від 16.09.2021 № 1117-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Концепції створення та розвитку системи раннього втручання на період до 

2026 року» (5*); 

від 28.10.2021 № 1364-р «Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо 

внутрішнього переміщення на період до 2024 року» (5*); 

від 24.07.2013 № 669-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання 

регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності» (6*); 
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від 03.09.2014 № 791-р «Про затвердження плану заходів з імплементації 

Директиви Європейського парламенту та ради 2009/28/ЄС» (6*); 

від 26.10.2016 № 777-р «Про затвердження плану заходів з відзначення  

100- річчя подій Української революції 1917 – 1921 років та вшанування пам’яті 

її учасників на період до 2021 року» (7*, 14*); 

від 03.02.2021 № 84-р «Про затвердження плану заходів щодо підтримки 

сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій 

та туризму» (7*); 

від 20.01.2021 № 37-р «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України 

на період до 2025 року» (8*); 

від 12.01.2022 № 41-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Стратегії комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 

2025 року» (8*); 

від 16.12.2020 № 1578-р «Про затвердження плану заходів з реалізації 

зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи 

«Партнерство Біарріц» з утвердження гендерної рівності» (9*); 

від 11.07.2018 № 488-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого 

оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій» 

(10*); 

від 11.01.2021 № 7-р «Про затвердження плану заходів з реалізації 

Концепції боротьби з тероризмом в Україні» (10*); 

від 19.05.2021 № 535-р «Про затвердження комплексного плану заходів 

щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, 

жертв насильницьких зникнень, членів їх сімей» (10*); 

від 15.04.2022 № 288-р «Про затвердження оперативного плану заходів з 

протимінної діяльності» (10*); 

від 20.02.2019 № 117-р «Про затвердження Національного плану 

управління відходами до 2030 року» (11*); 

від 20.10.2021 № 1363-р «Про схвалення Стратегії екологічної безпеки та 

адаптації до зміни клімату на період до 2030 року» (11*); 

від 13.12.2017 № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017 – 2029 рр. 

з реалізації Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» (14*); 

від 05.08.2020 № 1008-р «Про затвердження плану заходів з реформування 

системи шкільного харчування» (14*); 

від 15.12.2021 № 1662-р «Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам у 2021 році та перерозподіл деяких 

видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, 

передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 рік» (14*); 
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від 27.11.2019 № 1415-р «Про схвалення Державної стратегії у сфері 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 

2030 року» (15*); 

від 29.01.2020 № 111-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги» (15*); 

від 18.11.2020 № 1463-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги 

населенню на 2020 – 2023 роки» (15*); 

від 14.04.2021 № 338-р «Про затвердження плану заходів щодо підтримки 

осіб з інвалідністю на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 

України, та посилених протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

мінімізації її наслідків» (15*); 

від 11.10.2021 № 1235-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Концепції розвитку системи надання медичної допомоги пацієнтам, які 

страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, на 2021–2026 роки» (15*); 

від 27.11.2019 № 1335-р «Про затвердження плану заходів з реалізації 

Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 

2023 року» (16*). 

Розпоряджень голови обласної державної адміністрації  

(начальника обласної військової адміністрації): 

від 15.03.2018 № 136 «Про доступ посадових осіб облдержадміністрації до 

роботи з мобілізаційними документами» (1*); 

від 26.01.2022 №32 «Про забезпечення функціонування системи 

військового обліку на території області на 2022 рік» (1*); 

від 23.07.2019 № 434 «Про здійснення моніторингу соціально-економічного 

розвитку області» (2*); 

від 26.08.2021 № 846 «Про розподіл бюджетних коштів та організацію 

роботи із забезпечення реалізації проектів регіонального розвитку» (2*); 

від 17.09.2021 № 904 «Про обласну робочу групу з питань легалізації 

виплати заробітної плати та зайнятості населення» (2*); 

від 23.09.2021 № 922 «Про заходи щодо погашення заборгованості із 

заробітної плати» (2*); 

від 04.05.2022 № 166 «Про затвердження переліку об’єктів будівництва, 

реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах області за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам у 2022 році» (2*, 4*); 

від 23.06.2018 № 355 «Про перспективи розвитку галузі тваринництва в 

області» (3*); 
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від 11.05.2021 № 612 «Про заходи щодо усунення порушень, виявлених 

ревізією обласного бюджету» (4*); 

від 30.05.2019 № 312 «Про заходи щодо усунення порушень, виявлених 

Державною аудиторською службою України» (4*); 

від 03.03.2020 № 129 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в області 

за 2019 рік» (4*); 

від 10.08.2021 № 819 «Про заходи щодо реалізації результатів державного 

фінансового аудиту місцевих бюджетів на території Чернігівської області» (4*); 

від 14.02.2022 № 65 «Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 

2022 році в процесі їх виконання» (4*); 

від 29.12.2021 № 1147 «Про затвердження Регіонального плану розвитку 

системи раннього втручання в Чернігівській області на 2022 – 2026 роки» (5*); 

від 27.05.2022 № 189 «Про підготовку об’єктів підприємств житлово-

комунального господарства, закладів бюджетної сфери та паливно-

енергетичного комплексу області до роботи в осінньо-зимовий період 

2022/2023 року» (6*); 

від 20.06.2022 № 233 «Про визначення розпорядників коштів резервного 

фонду державного бюджету» (6*); 

від 20.07.2022 № 283 «Про визначення розпорядників коштів резервного 

фонду державного бюджету» (6*); 

від 12.08.2022 № 305 «Про визначення розпорядників коштів резервного 

фонду державного бюджету» (6*); 

від 14.07.2015 № 341 «Про удосконалення роботи органів виконавчої влади 

з проведення консультацій з громадськістю» (8*); 

від 18.06.2019 № 364 «Про організацію та проведення щорічного 

оцінювання фізичної підготовленості населення Чернігівської області» (9*); 

від 20.10.2006  № 380 «Про порядок організації спостережень щодо оцінки 

радіаційної та хімічної обстановки в області» (10*); 

від 16.08.2017 № 402 «Про шефську допомогу військовим частинам 

Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної 

прикордонної служби України» (10*);  

від 20.08.2021 № 840 «Про організацію інформування керівництва обласної 

державної адміністрації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних 

ситуацій та небезпечних подій» (10*); 

від 15.08.2016 № 445 «Про моніторинг довкілля» (11*); 

від 24.01.2018 № 42 «Про утворення робочої групи з розвитку заповідної 

справи в області» (11*); 

від 03.12.2021 № 1071 «Про створення робочої групи» (11*); 

від 24.10.2019 № 606 «Про забезпечення населених пунктів області 

оновленою містобудівною документацією» (13*); 
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від 11.04.2006 № 154 «Про порядок проведення обов’язкових 

профілактичних оглядів населення області на виявлення туберкульозу» (15*); 

від 25.09.2015 № 512 «Про організацію забезпечення громадян, які 

страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та 

відповідними харчовими продуктами» (15*). 

Доручень голови обласної державної адміністрації 

(начальника обласної військової адміністрації): 

від 18.10.2021 № 01-01-05/8617 щодо виконання пункту 11.2 про судові 

провадження (1*); 

від 15.12.2021 № 01-01-05/10366 щодо виконання пункту 3 за підсумками 

оперативної наради 13.12.2021 (1*); 

від 16.01.2020 № 01-01-05/349 щодо ефективної реалізації інвестиційного 

потенціалу регіону, налагодження співпраці з вітчизняними та іноземними 

інвесторами (2*); 

від 28.02.2020 № 01-01-05/1436 щодо активізації процесу залучення 

міжнародної технічної допомоги, поглиблення міжнародного співробітництва, 

забезпечення ефективної взаємодії з міжнародними організаціями-донорами та 

міжнародними фінансовими організаціями, залучення позабюджетних коштів 

для покращення економічного та соціального розвитку області (2*); 

від 24.05.2022 № 01-01-05/2057 про залучення позабюджетних коштів 

(2*); 

від 24.06.2022 № 01-01-05/2924 про затвердження порядку визначення 

шкоди та збитків землекористувачам (3*); 

від 25.05.2021 № 01-01-05/4232  щодо виконання пункту  6 за підсумками 

оперативної наради 24.05.2021 (4*); 

від 06.12.2021 № 01-01-05/10115 за результатами наради з керівниками 

медичних комунальних некомерційних підприємств 25.11.2021 (4*, 15*); 

від 03.05.2022 № 01-01-05/1591 щодо виконання пункту 2 за підсумками 

оперативної наради 02.05.2022 (4*); 

від 19.08.2022 № 01-01-05/4588 щодо реалізації державної політики з 

питань внутрішньо переміщених осіб (5*); 

від 01.11.2019 № 02-11/5945 щодо питання організації безпеки 

дорожнього руху на автошляхах області (6*); 

від 23.02.2022  № 01-01-05/1425 щодо виконання пункту 1.1 за підсумками 

оперативної наради 21.02.2022 (6*); 

від 24.08.2022 № 01-01-05/4682 про моніторинг об’єктів, які підлягають 

відновленню (6*); 

від 08.01.2019 № 02-11/115  щодо моніторингу релігійних процесів (7*); 

від 21.06.2022 № 01-01-05/2814 про забезпечення стійкого 

функціонування об’єктів освіти (10*); 
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від 24.07.2018 № 02-11/4685 щодо здійснення контролю за додержанням 

юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з виробничими та 

побутовими відходами (11*); 

від 07.03.2019 № 02-11/1454 щодо профілактики в області смертельних 

випадків та травмування дітей (16*); 

від 24.02.2021 № 01-01-05/1509 щодо права дітей-сиріт на сімейне 

виховання (16*). 

Протокольного рішення голови обласної державної адміністрації: 

від 27.04.2021 № 01-02-20/3442 за підсумками проведення 19.04.2021 

засідання штабу з координації роботи щодо протидії екологічним загрозам та 

порушенням вимог природоохоронного законодавства на території 

області  (11*). 

2. Здійснювати моніторинг строків виконання документів, які надійшли 

до обласної державної адміністрації, розпоряджень та доручень голови обласної 

державної адміністрації (начальника обласної військової адміністрації), 

забезпечити контроль за своєчасною підготовкою і поданням відповідних 

інформацій про виконання актів і доручень Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Офісу Президента України, інших центральних органів 

влади, запитів та звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад 

(упродовж кварталу; 1*).  
 

 

 

Начальник організаційного  

відділу апарату обласної 

державної адміністрації Оксана СЕРДЮК 



 

24 

* - № за списком структурних підрозділів облдержадміністрації, обласних управлінь, установ 

та організацій, які ініціюють, забезпечують здійснення та у встановленому порядку 

інформують про виконання запланованого заходу  

№  Назва структурних підрозділів облдержадміністрації, обласних управлінь, установ та 

організацій, відповідальних за здійснення запланованого заходу 

1.  

Відділи апарату облдержадміністрації (контролю, роботи зі зверненнями громадян, управління 

персоналом, професійного навчання та нагород, загальний, юридичний, інформаційно-

комп’ютерного забезпечення), сектори апарату облдержадміністрації (мобілізаційної роботи, 

режимно-секретної роботи) 

2.  Департамент економічного розвитку облдержадміністрації 

3.  Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації 

4.  Департамент фінансів облдержадміністрації 

5.  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

6.  
Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації 

7.  Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації 

8.  Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

9.  Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації 

10.  Департамент  з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації 

11.  Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

12.  Управління  капітального будівництва облдержадміністрації 

13.  Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації 

14.  Управління освіти і науки облдержадміністрації 

15.  Управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

16.  Служба у справах дітей облдержадміністрації 

17.  Державний архів області 

18.  Чернігівський регіональний Центр підвищення кваліфікації  

19.  Головне управління Державної податкової служби в області 

20.  Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області 

21.  Головне управління статистики в області 

22.  Обласний центр зайнятості 

23.  Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України 

24.  Управління Північного офісу Держаудитслужби в області 

25.  Головне управління Пенсійного фонду України в області 

26.  Головне управління Держгеокадастру в області 

27.  Головне управління Нацполіції в області 

28.  Державна екологічна інспекція в області 

29.  Головне управління Держпродспоживслужби в області 

30.  Управління Держпраці  в області 

31.  Чернігівський обласний центр соціальних служб 

32.  Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Чернігівській області 

33.  Райдержадміністрації, міські, селищні, сільські ради територіальних громад 
 


